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KM.7021.11.7.2021              Chojnice, dnia 28.05.2021 r. 

 

 

       Sz. P.  

Bartosz Bluma 

Radny Rady Miejskiej w Chojnicach 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.05.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 

17.05.2021 r.) Burmistrz Miasta Chojnice udziela odpowiedzi: 

Ad. 1.   

Rozbieżność między ilością osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ilością osób zameldowanych wynika z tego,  

że część osób zameldowanych na terenie miasta Chojnice mieszka poza miejscem 

zameldowania (np. studenci, osoby podejmujące pracę poza granicami miasta itp.).  

Zgodnie z art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

naliczana jest od ilości osób zamieszkujących, a nie od ilości osób zameldowanych.  

Ad. 2.  

Urząd Miejski w Chojnicach informuje, że składane deklaracje o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi weryfikowane są pod względem formalnym, 

rachunkowym i merytorycznym.  

Ad. 3.  

W 2020 r. stwierdzono 70 deklaracji z zaniżoną liczbą mieszkańców i byli to właściciele 

nieruchomości na terenie, których zameldowano nowego członka rodziny (noworodek) i nie 

dopisano go do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Łącznie wystosowano 163 wezwania do właścicieli nieruchomości, na których zameldowano 

nowego członka rodziny, w odpowiedzi złożono 70 deklaracji i 93 oświadczenia, że 

zameldowane dzieci mieszkają poza granicami miasta Chojnice.  

Ad. 4.  

W 2020 r. złożono 80 pierwszych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, których Urząd Miejski w Chojnicach ustalił brak takiej 

deklaracji.  

Ad. 5. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w znacznym 

stopniu ogranicza możliwość potwierdzania danych zawartych w składanej deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To właściciel w składanej 

deklaracji oświadcza jednocześnie, że dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym 

(pkt F deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).  



2 

 

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 694) podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację, 

podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie 

objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 

stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  

Urząd Miejski w Chojnicach w celu uszczelnienia systemu poboru opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi:  

- pobiera dane z Wydziału Spraw Obywatelskich z zakresu zameldowanych, nowonarodzonych 

dzieci, które najczęściej nie zostają ujęte w składanych przez właścicieli deklaracjach (w 2020r. 

w tej sprawie wystosowano 163 wezwania), 

- weryfikuje zgłoszenia od mieszkańców, że daną nieruchomość może zamieszkiwać więcej 

osób niż wykazano w deklaracji, 

- pobiera dane z Miejskich Wodociągów w Chojnicach w zakresie ilości zużytej wody z danej 

nieruchomości,  

- pobiera dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dla nieruchomości na 

terenie, których w świadczeniu wychowawczym 500+ zgłoszono zamieszkujące dzieci, 

- współpracuje ze Strażą Miejską w Chojnicach w zakresie kontroli ilości osób 

zamieszkujących nieruchomość, 

- w wysyłanych do mieszkańców informacjach i zawiadomieniach z opłatą na 2021 r., 

przypomniano o ilości osób wykazanych w złożonych deklaracjach oraz pouczono,  

że w przypadku, kiedy ilość osób zamieszkujących jest inna, właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany do dokonania zmiany liczby mieszkańców w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu nastąpienia zmiany.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje:  

1. Adresat 

2. a/a 

 

Do wiadomości  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach 


